
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Přijaté a vyhlášené právní předpisy ČR 

Nařízení o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy 

V říjnu schválila vláda nařízení o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užívá-

ním bytu, publikované pod č. 308/2015 Sb. Nařízení provádí § 2257 Občanského zákoníku, dle které-

ho nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy (zbytek zajišťuje a hradí pronají-

matel). Nařízení vlády vymezuje rozsah drobných oprav jak dle věcného hlediska, tak dle nákladů. 

Podle výše nákladů se za drobné opravy považují opravy bytu a jeho vybavení a  výměny jednotlivých 

předmětů nebo jejich součástí, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč. 

Z věcných oprav lze zmínit drobné opravy podlah, dveří, oken, elektrických koncových zařízení atd. 

Zároveň součet nákladů za drobné opravy nesmí přesáhnout částku 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu 

za kalendářní rok. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

2. Připravované právní předpisy ČR 

Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek 

Usnesením vlády ze dne 5. října 2015 č. 783 byl schválen vládní návrh zákona o zadávání veřejných 

zakázek. Návrh nově upravuje především pravidla pro zadávání veřejných zakázek a s tím souvisejí-

cích povinností dodavatelů, zvláštní důvody pro ukončení smluv na veřejné zakázky, zvláštní podmín-

ky fakturace u smluv na veřejné zakázky a dále pak výkon státní správy v oblasti zadávání veřejných 

zakázek a informační systém o veřejných zakázkách. 

Návrh technické novely občanského zákoníku 

Rovněž na své schůzi dne 5. října 2015 schválila vláda návrh takzvané technické novely občanského 

zákoníku. Vláda tím reaguje na nejakutnější problémy, které vyvstaly v praxi s novým občanským 
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Hlavní témata: 

Vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy v rámci nájemního vztahu (rozsah 

oprav, které provádí a hradí nájemce) 

Vláda schválila technickou novelu občanského zákoníku 

Jednoduchá spoločnosť na akcie ako kombinácia s.r.o. a a.s. 

Pripravuje sa zákon o energetickej chudobe 
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zákoníkem. Mezi nejdůležitější změny patří zavedení veřejné evidence svěřeneckých fondů, které má 

zabránit jejich zneužívání k praní špinavých peněz. Návrh novely dále obnovuje předkupní právo pro 

spoluvlastníky nemovitostí, kteří dle platné právní úpravy (téměř) nemohou ovlivnit koupi části nemovi-

tosti cizím člověkem.  

Zákon o registru smluv těsně před podepsáním prezidentem   

Poté, co poslanci 18. září 2015 schválili návrh zákona o centrálním registru smluv, doputoval návrh do 

senátu. Rozsah zákona byl omezen již v poslanecké sněmovně, kdy se zveřejňování smluv bude týkat 

smluv nad 50 tisíc korun obcí, krajů i státu. Pokud smlouvy zveřejněné nebudou, bude smlouva ne-

platná. Na nejmenší české obce nebo parlament se zákon vztahovat nebude. Senát navrhl zákon dále 

omezit tím, že nezveřejněné smlouvy nebudou postiženy neplatností, nýbrž za nezveřejnění bude 

ukládána pokuta antimonopolním úřadem. Sněmovna přehlasovala senátní úpravy a zákon ve sně-

movní verzi nyní zamíří k podpisu prezidentovi Miloši Zemanovi.  

Automatická výměna informací – správa daní  

Dne 9. 11. 2015 vláda schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní 

spolupráce při správě daní a ruší zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy 

americkými pro účely správy daní. Návrh cílí na implementaci směrnice 2014/107/EU, kterou se mění 

směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (tzv. 

„směrnice DAC II“), a naplnění závazků z mezinárodních smluv (FACTA, Úmluva o vzájemné správní 

pomoci v daňových záležitostech).   

Směrnice DAC II zavádí globální standard automatické výměny informací, který je plně slučitelný s 

dohodami FATCA. Úkolem české finanční instituce je prověření, zda vedou oznamovaný účet. Dále 

bude zjišťovat údaje o oznamovaném účtu. Majitel účtu bude muset poskytnout české finanční instituci 

potřebnou součinnost při prověřování a zjišťování. Oznamující české finanční instituce budou povinny 

uchovávat doklady týkající se prověřování a zjišťování po dobu 10 let a podávat správci daně ozná-

mení s vyjmenovanými údaji. Specializovaný finanční úřad bude správcem daně.  

http://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw 

Přehled připravovaných právních předpisů ČR 

 

č

P

S

P 

Název návrhu zákona VL/OV 1. 2. 3. Senát Prezident 

637/0 Vl. n. z. o zadávání veřejných zaká-

zek 

27.10.      

642/0 Novela z. - občanský zákoník 3.11.      

106/0 Novela z. - občanský soudní řád 27.1. 19.3. VZ    

http://www.psp.cz/sqw/sntisk.sqw
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=637&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=637&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=642&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=106&CT1=0
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č

P

S

P 

Název návrhu zákona VL/OV 1. 2. 3. Senát Prezident 

42/0 Návrh zákona o registru smluv 13.1. 21.1. 10.7. 18.9. VR 3.12.2015 

304/0 
Novela z. o tresní odpovědnosti 

právnických osob 
3.9. 5.11. OR    

445/0 Novela z. o ochraně spotřebitele - EU 31.3. 27.5. 16.9. 7.10. VR  

Pozn.: VR – vráceno PS; OR – obecná rozprava, ZAM – zamítnuto, VZ – vzat zpět, NEP – nepodepsal 

3. Prijaté právne predpisy v SR  

Novela Obchodného zákonníka 

Dňa 12.11.2015 NRSR schválila vládny návrh novely Obchodného zákonníka, ktorou sa vytvára nová 

forma obchodnej spoločnosti. Jednoduchá spoločnosť na akcie („j.s.a.“), ako kombinácia s.r.o. a a.s., 

by mala ponúknuť komplexné riešenie pre rizikové investovanie do obchodných spoločností a zároveň 

umožniť flexibilné nastavenie majetkových vzťahov, vstupu investora do spoločnosti a v neposlednom 

rade jeho výstupu z nej. Novela zákona nadobúda účinnosť od 01.01.2017.  

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5663  

ČPT Názov návrhu zákona Dátum 

doručenia 

1. 2. 3. Vyšlo 

v zbierke dňa 

1558 Novela zákona o notároch a notárskej 

činnosti (Notársky poriadok) 

29.05.2015 25.06.2015 25.09.2015 25.09.2015 22.10.2015 

1572 Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb 

a o nútenom obmedzení vlastníckeho 

práva k nim 

29.05.2015 16.06.2015 22.09.2015 22.09.2015 29.10:2015 

1578 Novela zákona o elektronickej podobe 

výskumu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o e-Governmente) 

29.05.2015 30.06.2015 23.09.2015 23.09.2015 23.10.2015 

1579 Zákon o registri právnických osôb, podni-

kateľov a orgánov verejnej moci 

28.05.2015 30.06.2015 22.09.2015 22.09.2015 23.10.2015 

1690 Novela zákona o kolektívnom investovaní 28.08.2015 18.09.2015 10.11.2015 10.11.2015  

1691 Novela zákona o cenných papieroch 28.08.2015 18.09.2015 10.11.2015 10.11.2015  

1697 Zákon o zrušení Fondu národného majet-

ku Slovenskej republiky 

28.08.2015 23.09.2015 12.11.2015 12.11.2015  

1713 Novela Obchodného zákonníka 28.08.2015 25.09.2015 12.11.2015 12.11.2015  

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=42
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5663


 

 

 

 
 

 

LEGAL UPDATE 09-10-11/2015 

 

1715 Zákon o trestnej zodpovednosti právnic-

kých osôb 

28.08.2015 25.09.2015 13.11.2015 13.11.2015  

1716 Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľ-

ských sporov 

28.08.2015 23.09.2015 12.11.2015 12.11.2015  

1725 Zákon o štatutárnom audite 28.08.2015 22.09.2015 11.11.2015 11.11.2015  

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/prehlad/posledneSchvalene 

4. Pripravované právne predpisy v SR 

Návrh zákona o ochrane zraniteľných spotrebiteľov energií („Zákon o energetickej chudobe“) 

Dňa 23.10.2015 bol Národnej rade Slovenskej republiky doručený návrh zákona o ochrane zraniteľ-

ných spotrebiteľov energií, ktorého hlavným cieľom je podpora ľudí, ktorí nie sú schopní sami si za-

bezpečiť primerané energetické služby vo svojich domácnostiach, t.j nachádzajú sa v energetickej 

chudobe. Návrh zákona predpokladá vznik nového štátneho orgánu - Fondu energetickej solidarity, 

ktorý by mal byť financovaný energetickými podnikmi prostredníctvom vyplácania pravidelných povin-

ných príspevkov. Súčasťou návrhu zákona je aj zákaz prerušenia dodávky energií práve tým subjek-

tom, ktoré trpia energetickou chudobou. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť dňa 1.7.2016.  

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5753 

5. Právní předpisy EU 

Dne 16.11.2015 bylo schváleno nové znění nařízení o nových potravinách (258/97/ES), které má 

zjednodušit podmínky pro prodej nových a inovativních potravin a současně zachovat vysokou úroveň 

bezpečnosti těchto potravin pro spotřebitele. Nová potravina je zpravidla nově vyvinutá, inovativní 

potravina, či potravina vyrobená za použití nových technologií a výrobních postupů.  

Mezi nové potraviny patří například fosfolipidy z vaječného žloutku, koagulované bramborové 

bílkoviny a jejich hydrolizáty, nedávno byl například schválen olej ze semen kamejky rolní, bílkovina 

řepky a olej ze semene koriandru. 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs 

6. Protimonopolný úrad SR 

Protimonopolný úrad uložil pokutu vo výške viac ako päť miliónov EUR deviatim podnikateľom 

pôsobiacim v oblasti predaja nových osobných motorových vozidiel za uzatvorenie kartelových dohôd, 

ktorých predmetom bola koordinácia postupu podnikateľov vo verejných obstarávaniach a výberových 

konaniach týkajúcich sa dodávok nových osobných motorových vozidiel. 

http://www.antimon.gov.sk/4096-sk/kartelova-dohoda-predajcov-automobilov/ 

 

7. Nejvyšší soud 

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/prehlad/posledneSchvalene
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5753
http://www.antimon.gov.sk/4096-sk/kartelova-dohoda-predajcov-automobilov/
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Včasné vznesení námitky neplatnosti rozhodčí smlouvy  

z usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 297/2015, ze dne 2. 7. 2015 

Pro řádné vznesení námitky neplatnosti rozhodčí smlouvy ve smyslu § 31 písm. b) zákona o 

rozhodčím řízení je rozhodující, zda takovou vznese účastník před vydáním rozhodčího nálezu při 

prvním úkonu. Za situace, kdy si účastník příslušnou zásilku s výzvou rozhodce k vyjádření se k 

žalobě po dobu úložní doby na poště nevyzvedl, nastaly účinky doručení, i když se o tom účastník 

nedozvěděl, jelikož k doručení došlo náhradním způsobem. Nejvyšší soud nepovažuje za omluvitelný 

důvod u právnické osoby nevyjádření se k žalobě včas, jestliže je důvodem, že se na adrese pro 

doručování „nikdo nezdržoval“ pro nemoc jejího jediného jednatele. Bylo na jednateli, aby zajistil pro 

případ své nepřítomnosti nebo nemoci, aby společnost byla pro takový případ zastoupena pověřenou 

osobou, například v obchodním rejstříku zapsaným společníkem, zaměstnancem apod. Pokud 

právnická osoba neučiní žádné právní úkony k tomu, aby zabránila zmeškání lhůt, nelze takovou 

skutečnost považovat za omluvitelnou.  

http://www.nejvyssisoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/AD784FA11EE402B9C1257EB30046E29A?openDocument&Highlight=0  

Postoupení pohledávky s cílem vyhnout se soudnímu poplatku 

z usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 73/2015, ze dne 12. 8. 2015 

Uplatňuje-li účastník v občanském soudním řízení pohledávku nebo jiné právo, které nabyl postoupe-

ním (§ 526 a násl. občanského zákoníku) nebo jiným převodem, je nepochybně v rozporu s účelem a 

smyslem ustanovení § 138 odst.1 o.s.ř., aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, jest-

liže k postoupení (jinému převodu) došlo proto, aby se postupitel (jiný převodce) vyvlékl z povinnosti 

platit soudní poplatky a jiné náklady a aby tak bylo pro uplatnění práva (ze strany postupníka nebo 

jiného nabyvatele) dosaženo osvobození od soudních poplatků. Vznikne-li tedy důvodné podezření, 

že k postoupení (jinému převodu) pohledávky nebo jiného práva došlo proto, aby jejich uplatnění v 

občanském soudním řízení nebylo spojováno s povinnosti uhradit soudní poplatky a další (výše uve-

dené) náklady řízení, soud žádosti účastníka o přiznání osvobození od soudních poplatků nevyhoví, i 

kdyby jeho poměry (jinak) odůvodňovaly osvobození od soudních poplatků; důvodné podezření je 

zpravidla dáno tehdy, požaduje-li postupník (jiný nabyvatel pohledávky nebo jiného práva) osvobození 

od soudních poplatků, zatímco poměry postupitele (jiného převodce) takové osvobození zcela nepo-

chybně neumožňují. 

http://www.nejvyssisoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3005D552A67C3945C1257ED9003BE68F?openDocument&Highlight=0, 

Odsunutí splatnosti vypořádacího podílu v družstvu  

z usnesení Nejvyššího soudu ČR  sp.zn. 29 Cdo 5272/2014, ze dne 23.6.2015 

Určují-li stanovy družstva delší než zákonnou lhůtu splatnosti vypořádacího podílu, musí být délka 

takové lhůty vždy odůvodněna pouze objektivními (byť třeba specifickými) poměry družstva (např. 

způsobem jeho hospodaření) a nesmí přesáhnout dobu, po kterou tyto poměry neumožňují družstvu 

http://www.nejvyssisoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/AD784FA11EE402B9C1257EB30046E29A?openDocument&Highlight=0
http://www.nejvyssisoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3005D552A67C3945C1257ED9003BE68F?openDocument&Highlight=0
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vypořádací podíl dosavadnímu členovi vyplatit, aniž by byla ohrožena existence či řádné fungování 

družstva.  

http://www.nejvyssisoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/16174B828649BD54C1257EBC0046D829?openDocument&Highlight=0  

Zneužití insolvenčního návrhu může být trestným činem (vydírání a pomluva)  

z usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 1352/2014, ze dne 26.2.2015 

Nejvyšší soud České republiky se zabýval případem zneužití insolvenčního návrhu ke spáchání 

trestného činu vydírání a pomluvy.  

K trestnému činu vydírání dle § 175 odst. 1 tr. zákoníku: Podání návrhu na zahájení insolvenčního 

řízení, jímž pachatel chtěl donutit poškozeného k plnění, které neměl povinnost poskytnout, pokud 

k němu došlo na základě vědomě nepravdivých skutečností bez faktické existence okolností splňují-

cích podmínky úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), je nedovoleným prostředkem a lze jej kvalifikovat jako pohrůžku jiné těžké újmy 

ve smyslu znaků skutkové podstaty trestného činu vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku. 

K trestnému činu pomluvy dle § 184 tr. zákoníku: Jestliže je návrh na zahájení insolvenčního řízení 

založen na smyšlených a neexistujících skutečnostech, jež byly navrhovatelem jen účelově uvedeny 

se záměrem vyvolat důsledky spojené s podáním takového návrhu, zejména aby byly do insolvenční-

ho rejstříku, který je informačním systémem dostupným prostřednictvím veřejné datové sítě, zaneseny 

a v něm uvedeny nepravdivé skutečnosti nasvědčující tomu, že je údajný dlužník v úpadku, může dojít 

k vážným důsledkům (např. ohrožení jeho konkurenceschopnosti v důsledku ztráty důvěry a dobrého 

jména u klientů a obchodních partnerů apod.), které lze považovat za jinou vážnou újmu ve smyslu 

trestného činu pomluvy podle § 184 tr. zákoníku. 

http://www.nejvyssisoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D830A3C6397A0B25C1257E5E0030CEA3?openDocument&Highlight=0 

Aplikace § 196 a odst. 1 a 2 obch. zák. v případě zajištění vlastních pohledávek  

rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 21 Cdo 4099/2014, ze dne 06.08.2015 

Nejvyšší soud České republiky judikoval: 

Ustanovení § 196a odst. 1 a 2 obch. zák. se nevztahují na případy, kdy akciová společnost neposky-

tuje zajištění závazků osob uvedených v těchto ustanoveních, ale kdy smlouvou o zajištění závazků 

uzavřenou s některou z těchto osob zajišťuje svou pohledávku vůči této osobě; k uzavření takové 

smlouvy proto není třeba předchozího souhlasu její valné hromady. 

 http://www.nejvyssisoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C87CA4E938CBE804C1257ED700251AE3?openDocument&Highlight=0 

8. Nejvyšší správní soud  

Změna právního názoru soudu není považována za důvod pro povolení obnovy řízení  

http://www.nejvyssisoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/16174B828649BD54C1257EBC0046D829?openDocument&Highlight=0
http://www.nejvyssisoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D830A3C6397A0B25C1257E5E0030CEA3?openDocument&Highlight=0
http://www.nejvyssisoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C87CA4E938CBE804C1257ED700251AE3?openDocument&Highlight=0
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rozsudek  Nejvyššího správního soudu ČR sp.zn. 6 Afs 202/2014-25 ze dne 08.07.2015 

Na judikaturu je třeba nahlížet nikoli jako na důkazy (okolnosti osvětlující skutkový stav věci) či nové 

skutečnosti představující důvod pro povolení obnovy řízení ve smyslu § 117 odst. 1 písm. a) daňové-

ho řádu, ale jako na rozhodnutí, jež obsahují právní úvahy a názory toho kterého soudu. Za novou 

skutečnost tak nelze považovat jiný výklad právních předpisů, tj. odlišný právní názor. 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2014/0002_6Afs_140_20140505135920_prevedeno.pdf  
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Tento materiál slouží pouze jako všeobecná 

informace o aktuálních tématech, nejedná se o 

poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní 

okolnosti, finanční situace či zvláštní požadavky 

adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy 

vyžádat příslušné profesionální služby k uvedeným 

informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto 

materiálu nemůže společnost bpv Braun Partners 

s.r.o., její partneři, spolupracovníci či spolupracující 

advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost a úplnost 

informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv 

odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na 

základě informací obsažených v tomto materiálu. 
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